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Τροπολογία 1
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 
στον προϋπολογισμό συνιστά εφαρμογή 
της ενσωμάτωσης της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού και συνεπάγεται μια 
αξιολόγηση των προϋπολογισμών που 
βασίζεται στη διάσταση του φύλου, 
ενσωματώνοντάς την σε όλα τα επίπεδα 
της διαδικασίας του προϋπολογισμού και 
αναδιαρθρώνοντας τα έσοδα και τις 
δαπάνες με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των φύλων1·

διαγράφεται

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Τροπολογία 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό συνιστά εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας 
των φύλων στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού και συνεπάγεται μια 
αξιολόγηση των προϋπολογισμών που 
βασίζεται στη διάσταση του φύλου, 
ενσωματώνοντάς την σε όλα τα επίπεδα 
της διαδικασίας του προϋπολογισμού και 
αναδιαρθρώνοντας τα έσοδα και τις 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον 
προϋπολογισμό συνιστά εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας 
των φύλων στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού και συνεπάγεται μια 
αξιολόγηση των προϋπολογισμών που 
βασίζεται στη διάσταση του φύλου, 
ενσωματώνοντάς την σε όλα τα επίπεδα 
της διαδικασίας του προϋπολογισμού και 
αναδιαρθρώνοντας τα έσοδα και τις 
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δαπάνες με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των φύλων1·

δαπάνες με σκοπό την προώθηση της 
ισότητας των φύλων1· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις δημοσιονομικές και 
νομοθετικές διαδικασίες της Ένωσης·

_________________ _________________
1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Τροπολογία 3
Monika Vana
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην Ένωση και να την ενισχύσει, 
συμπεριλαμβανομένων της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και στις 
συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση 
το φύλο και της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων·

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην Ένωση και να την ενισχύσει, 
συμπεριλαμβανομένων της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και στις 
συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση 
το κοινωνικό φύλο και της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών της 
Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην Ένωση και να την ενισχύσει, 
συμπεριλαμβανομένων της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης και στις 
συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση 
το φύλο και της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων·

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην Ένωση και να την ενισχύσει, 
συμπεριλαμβανομένων της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
ενωσιακές πολιτικές και στις 
συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση 
το φύλο και της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμβολή του EIGE 
στις συνεχείς προσπάθειες της επιτροπής, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά το ζήτημα του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και την 
ανάπτυξη ενός κοινοβουλευτικού 
εργαλείου που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμβολή του EIGE 
στις συνεχείς προσπάθειες της επιτροπής, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά το ζήτημα του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και την 
ανάπτυξη ενός κοινοβουλευτικού 
εργαλείου που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου· επισημαίνει την 
πολύτιμη συμβολή του EIGE σε όλες τις 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
προκειμένου να ενσωματωθεί καλύτερα η 
διάσταση του φύλου οριζοντίως στη 
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χάραξη της πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Elżbieta Rafalska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμβολή του EIGE 
στις συνεχείς προσπάθειες της επιτροπής, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά το ζήτημα του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και την 
ανάπτυξη ενός κοινοβουλευτικού 
εργαλείου που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμβολή του EIGE 
στις συνεχείς προσπάθειες της επιτροπής, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά το ζήτημα του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

Or. pl

Τροπολογία 7
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμβολή του EIGE 

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμβολή του EIGE 
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στις συνεχείς προσπάθειες της επιτροπής, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά το ζήτημα του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και την 
ανάπτυξη ενός κοινοβουλευτικού 
εργαλείου που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

στις συνεχείς προσπάθειες της επιτροπής, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά το ζήτημα του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, το μισθολογικό και 
συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, 
τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών, την υγεία των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της 
γενετήσιας και της αναπαραγωγικής 
υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, 
τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ανάπτυξη ενός κοινοβουλευτικού 
εργαλείου που θα λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 8
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη συμβολή του 
EIGE στις συνεχείς προσπάθειες της 
επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά το 
ζήτημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των φύλων, την εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και την ανάπτυξη 
ενός κοινοβουλευτικού εργαλείου που θα 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

2. λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη 
συνεργασία μεταξύ του EIGE και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων και τη συμβολή του 
EIGE στις συνεχείς προσπάθειες της 
επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά το 
ζήτημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 
των φύλων, την εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το 
μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και την ανάπτυξη ενός 
κοινοβουλευτικού εργαλείου που θα 
λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των 
γυναικών·

Or. it
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Τροπολογία 9
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα αποτελέσματα της συμμετοχής του 
EIGE και της πρόσφατης προεδρίας του 
δικτύου των ευρωπαϊκών οργανισμών 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, 
ιδίως δε για την προώθηση δράσεων που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης2 στον χώρο 
εργασίας·

3. λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα 
της συμμετοχής του EIGE και της 
πρόσφατης προεδρίας του δικτύου των 
ευρωπαϊκών οργανισμών δικαιοσύνης και 
εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως δε για την 
προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης2 στον χώρο εργασίας·

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

Or. it

Τροπολογία 10
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
παρατηρούνται επανειλημμένες 
αδυναμίες σε σχέση με τις πτυχές 
νομιμότητας και κανονικότητας των 
συμβάσεων, όπως έχει διαπιστωθεί από 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τόσο 
για το EIGE όσο και άλλους οργανισμούς, 
ιδίως όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων 
χωρίς αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά 
τα κριτήρια αποκλεισμού για τους 
προσφέροντες·
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Or. it

Τροπολογία 11
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί τον Οργανισμό να εξαλείψει 
αυτές τις παρατυπίες, που έχουν ήδη 
επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τους ελέγχους 
του των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι 
αυξάνουν επίσης το συνολικό νομικό 
κόστος που προκύπτει από την εκτέλεση 
των ανατιθέμενων συμβάσεων·

Or. it

Τροπολογία 12
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι, εκτός του EIGE, κι 
άλλοι οργανισμοί απασχολούν προσωρινά 
εργαζόμενους μέσω εγγεγραμμένων στα 
σχετικά μητρώα εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να τηρούν 
όλους τους κανόνες που θέτουν τόσο η 
οδηγία όσο και η σχετική εθνική 
νομοθεσία, παραδείγματος χάριν όσον 
αφορά τους όρους εργασίας των 
προσωρινά απασχολουμένων·

Or. it
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Τροπολογία 13
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. λαμβάνει υπόψη ότι το EIGE έχει 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά ορισμένες 
συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης 
(2015), και εκφράζει την ικανοποίησή του 
όσον αφορά τις προσπάθειες να 
εφαρμοστεί σχέδιο δράσης για την 
υλοποίηση των συστάσεων, καλεί δε το 
Ινστιτούτο να συνεχίσει τη διαδικασία 
αυτή για τη βελτίωση της διακυβέρνησης 
και της αποτελεσματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 14
Isabella Tovaglieri

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τον Οργανισμό να 
αξιολογήσει, από κοινού με την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά πόσο 
η χρήση εξωτερικού προσωπικού είναι 
οικονομικά αποδοτική σε σχέση με τη 
χρήση του μόνιμου και λοιπού 
προσωπικού τους, και να συμμορφώνεται 
με το εφαρμοστέο ενωσιακό και το εθνικό 
νομικό πλαίσιο·

Or. it

Τροπολογία 15
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει το έργο του EIGE, το 
οποίο, μέσω μελετών και ερευνών, δίνει τη 
δυνατότητα στην επιτροπή FEMM να 
συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα 
για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της, 
παρέχοντας επίσημα και υψηλής ποιότητας 
δεδομένα·

6. υποστηρίζει το έργο του EIGE, το 
οποίο, μέσω μελετών και ερευνών, δίνει τη 
δυνατότητα στην επιτροπή FEMM, την 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων, να συλλέγει 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
ορθή εκτέλεση των εργασιών της, 
παρέχοντας επίσημα και υψηλής ποιότητας 
δεδομένα· επισημαίνει την ανάγκη για 
στενή συνεργασία του EIGE όχι μόνο με 
την Επιτροπή Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, αλλά 
και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
προκειμένου να υλοποιηθεί καλύτερα η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλες τις πολιτικές και τις δράσεις (για 
παράδειγμα, μέσω της παροχής 
κατάρτισης και δεδομένων σε άλλες 
επιτροπές)

Or. en

Τροπολογία 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει το έργο του EIGE, το 
οποίο, μέσω μελετών και ερευνών, δίνει τη 
δυνατότητα στην επιτροπή FEMM να 
συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα 
για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της, 
παρέχοντας επίσημα και υψηλής ποιότητας 
δεδομένα·

6. υποστηρίζει ένθερμα το έργο του 
EIGE, το οποίο, μέσω μελετών και 
ερευνών, δίνει τη δυνατότητα στην 
επιτροπή FEMM να συλλέγει δεδομένα 
που είναι απαραίτητα για την ορθή 
εκτέλεση των εργασιών της, παρέχοντας 
επίσημα, υψηλής ποιότητας και 
αντικειμενικά δεδομένα·

Or. en



PE643.135v02-00 12/13 AM\1193869EL.docx

EL

Τροπολογία 17
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. χαιρετίζει τα επιτεύγματα του 
EIGE το 2018 και ζητεί να 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, από το 
2019, ο δείκτης ισότητας των φύλων του 
2017 (ο δείκτης)· ζητεί να αναπτυχθούν 
περισσότερο μεθοδολογικά εργαλεία, για 
την καλύτερη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 18
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. εμμένει στον ρόλο του EIGE, ως 
του κέντρου πραγματογνωσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων, να παρακολουθεί την 
εφαρμογή της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 19
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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9α. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις 
αξιώσεις πρώην εργαζομένων μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, 
όπως επίσης σχετικά με την απόφαση του 
πρωτοδικείου του Βίλνιους και την 
απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου 
του Βίλνιους· ζητεί να υπάρχει σαφής 
διαδικασία προσλήψεων και καλεί το 
EIGE να λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 20
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. ζητεί να διατεθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση στο EIGE, προκειμένου 
να αυξηθούν ο αριθμός και η ποιότητα 
των προβλεπόμενων από το καταστατικό 
εργαζομένων (αντικατάσταση των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου από 
συμβάσεις μόνιμης απασχόλησης)· και 
εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις 
συνθήκες διαρκούς κινδύνου περικοπών 
στον προϋπολογισμό και έλλειψης 
ανθρώπινων πόρων, υπό τις οποίες 
καλείται να λειτουργήσει το EIGE1 
____________
1 Με βάση την προηγούμενη παρατήρηση 
(ζήτημα άνισης μεταχείρισης με τους 
προσωρινούς εργαζόμενους, ιδίως όσον 
αφορά τις αποδοχές και τα εργασιακά 
δικαιώματα)

Or. en


